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«Инженердик педагогика» кафедрасынын 
2020-2021 окуу жылынын 01урумунун мерчеми

№
п/п

Кундун тартиби 
(Каралган суроолор)

Аткаруу
монету

Жооптулар

1 1 .Кафедранын жылдык иш мерчемин бекитуу. 
2.Кафедранын отурумунун мерчемин бекитуу. 
З.Окутуучу-профессордук курамга 2020-21-окуу 
жылынын окуу >k y k t 0m y h  белуштуруу жана 
бекитуу.
4.0куутучулардын онлайн сабак етуусуне 
даярдыктары.
5.Кафедранын коомчулук милдеттерин 
белуштуруу (кураторлорду дайындоо ж.б.). 
6.2020-2021-окуу жылына окутуучу-профессордук 
курамдын жекелик мерчемин бекитуу.
7.Ар кандай маселелер.

Август-
Сентябрь

Каф.башчысыОПК

2 . 1 .Кафедрага бекитилген сабактардын иш 
программаларын бекитуу.
2. Кураторлордун иш мерчемдерин бекитуу.
3.Усулдук колдонмолордун басып чыгаруу 
мерчемин бекитуу.
4. Ар кандай маселелер.

Октябрь Каф.башчысы ОПК 
Кураторлор.
ОПК

3. 1 .Кесиптик окутуу жана технологиялык билим 
беруу багыттарындагы студенттердин биринчи 
блогунун рейтингинин жыйынтыгын талдоо.
2.Студенттердин курстук иштеринин 
аткарылышынын журушу.РХкарыздарын жоюу.
3.Аралыкта окутан студенттердин академикалык 
карыздарын жоюунун жыйынтыгьт.
4.Магистрлердин темасынбекитуу.
5. 2020-окуу жылындагы аспиранттардын жана 
изилденуучулердун отчету.
6.Ар кандай маселелер.

Ноябрь Каф.башчысы ОПК 
Кураторлор 
Аспиранттар жана 
изилдепуучулер



4. 1 .Аралыкта окуган студенттердин кузгу сессиясын 
тапшыруу жыйынтыгы.
2.Кышкы экзамендик сессияга даярдоо 
(экзамендик билеттерди иштеп чыгуу жана 
бекитуу, комиссиянын курамын бекитуу жана КИ 
кабыл алуу боюнча графиги ж.б.).
3.Кафедранын материалдык-техникалык жактан 
камсыздалышынын абалы.
4. Ар кандай масел ел ер.

Декабрь Каф.башчысы,
ОПК

5. 1.2020-2021-окуу жылынын I- жарым жылы у ч у н  

окутуучу-профессордук курамдын окуу-усулдук 
иштери.
2.2020-2021-окуу жылынын П-жарымжылы у ч у н  

окутуу лабораториялык базаларын даярдоо.
3. БКИ темаларын даярдоо жана бекитуу.
4. Ар кандай масел ел ер.

Январь Каф.башчысы,ОПК 
Инженер жана 
Окутуу мастер, 
катчы,МАК

6. 1. Кесиптик билим беруу багытынын 
студенттеринин квалификация алдындагы 
ирактикасын уюштуруу жана еткеруу.
2.Студенттердин академиялык карыздарын 
жоюуну уюштуруу.
3. Студенттердин кышкы экзамендик сессиясынын 
тапшыруунун жыйынтыгы.
4.Магистранттардын сессиясынын жыйынтыгын 
талкуулоо.
5. 2020-2021-окуу жылынын I- жарым 
жылдыгынын Окуутучу-профессордук курамынын 
жекелик мерчемининаткарылышынын отчету.
6. Ар кандай масел ел ер.

Февраль МАКтын катчысы, 
практиканын 
жетекчиси, 
Каф.башчысы, 
ОПК. кураторлор

7. 1. Кесиптик билим беруу багытындагы 
студенттердин Мамлекеттик аттестациясын 
тапшыруу жыйынтыгы.
2. БКИнин жана маги стер дик диссертациялык 
иштердин журушу.
3. Студенттик илимий-техникалык 
конференцияны еткерууhy даярдоо.
4. Ар кандай масел ел ер.

Март каф.башчысы,ОПК, 
БКИ жетекчилери

8 1 .Студенттердин экинчи блогунун рейтингинин 
жыйынтыгын талдоо.
2.Студенттердин курстук иштерин аткаруу боюнча 
талкуулоо.
3. КО багытынын студенттеринин БКИнин жана 
магистердик диссертациялык иштеринин журушу.
4. Ар кандай маселелер.

Апрель ОПК,
каф.башчысы, БКИ 
жетекчилери



9. 1 .Жайкы экзамендик сессияны еткерууну даярдоо 
(КИ коргоонун графиги, комиссиянын курамы
ж.б.)
2,Аралыкта окуган студенттер учун кафедрага 
бекитилген сабактардын Окуу-усулдук 
керсетмелеру менен камсыздалышы.
з. Кафедранын илимий иштери.
4. Жаны окуу жылга студенттерди кабыл алуу 
боюнча профориетациялык иштер.
5. Ар кандай масел ел ер

Май ОПК,
каф.башчысы, 
кураторлор, 
Инженер жана 
окуут. мастери

10. 1. Жайкы экзамендик сессияны тапшыруунун 
жыйынтыгыгын талдоо.
2.Окуу жана ендуруш практикалардын журушу. 
3.2020-2021-окуу жылынын II- жарым 
жылдыгынын Окуутучу-профессордук курамынын 
жекелик мерчеминин аткарылышынын отчету.
4.БКИ жана магистердик иштерин коргоонун 
жыйынтыктары.
5. Кафедранын жардамчы курамынын иштеринин 
жыйынтыгы.
6. Кафедранын окуу жылындагы отчетун бекитуу.
7. 2021-2022-окуу жылынын окуу жуктемун 
белуштуруу.

Июнь
Июль

ОПК,
каф.башчысы, 
практиканын 
жетекчиси, 
МАКтын катчысы

Кафедранын отурумунун мерчеми 2020-жылдын 3-сентярь №1 протоколу 
менен кафедранын отурумунда каралган жана бекитилген.

«И1Ъ> кафедранын башчысы п.и.к., доцент Мамырова М.И.


